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no Vascão
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A

sileiro — oito pontos — como
o deixou mais perto do G-6 —
sete pontos. Na Colina desde
os 14 anos, Bruno não escondeu a emoção por retribuir a
aposta em seu futebol.
“Muito feliz por mais uma
vitória e por marcar meu primeiro gol como jogador profissional. Agradeço a Deus e a
todos que sempre me apoiaram. Foi um dia muito especial”, postou Bruno no Twitter.
Surpresa na escalação, o
volante, de 18 anos, foi o eleito
do técnico Vanderlei Luxem-
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burgo para substituir Raul,
que se recupera do quadro
de fadiga muscular, deixando Andrey, Marcos Júnior e
Guarín, que ainda não está
100% fisicamente, como opção no banco.
‘TROCO’ NA JUSTIÇA

Surpresa contra o Botafogo, volante de
18 anos recebe elogios de Luxemburgo
fábrica de talentos em
São Januário trabalha a
todo o vapor. Na ausência do xodó Talles Magno, convocado para o Mundial Sub-17,
Bruno Gomes, outro promissor
prata da casa, não fugiu da responsabilidade no clássico diante do Botafogo. Seu primeiro e
inesquecível gol como profissional abriu o placar na partida
e foi decisivo para a vitória por
2 a 1 sobre o Botafogo.
O resultado não apenas
afastou o Cruzmaltino da
zona de rebaixamento do Bra-
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Bruno Gomes e Talles Magno: talentos revelados nas divisões de base

Destaque do Vasco na campanha do vice na Copinha de 2019,
Bruno tem agradado e pode
criar um ‘problema’ para Luxa.
O volante faz parte do grupo de
17 jogadores revelados na Colina testados em 2019. ‘Irmãos’
que ganhou na base, como Gabriel Pec e Talles Magno, celebraram o feito da joia.
“Fico muito feliz quando
vejo o Bruno, 18 anos, nem aí
para o jogo. O Pec também.
Parece que estão jogando há
muito tempo. Esse é o trabalho que pode recuperar o Vasco”, avaliou Luxa.
Apesar da derrota no clássico, Alberto Valentim, técnico do Vasco entre agosto
de 2018 e abril deste ano, ganhou uma ação no valor de R$
1.457.455,14 do ex-clube, por
atrasados. A decisão foi da 64ª
Vara do Trabalho do TRT-1.

PRÓXIMOS JOGOS

Brasileiro
Brasileiro

Botafogo

Segunda
13/10

CSA
Grêmio

Duelo em casa diante do CSA é decisivo
Com campanha
pífia no returno,
Fogão está a quatro
pontos do Z-4
A pífia campanha do Botafogo
no returno do Brasileiro, com a
equipe acumulando seis derrotas e obtendo apenas uma vitória — aproveitamento de 14%
— acendeu de vez a luz amarela
em relação à possibilidade real
de rebaixamento.
Com 30 pontos, o time está a
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quatro da área perigosa e, por
isso, encara o compromisso
com o CSA, segunda-feira, no
Estádio Nilton Santos, como
uma verdadeira decisão. E não
apenas pela necessidade urgente de voltar a pontuar, mas,
principalmente, pelo fato de o
adversário alagoano ser o primeiro dentro do Z-4, com 26.
Para o zagueiro Gabriel,
que saiu do clássico diante do
Vasco (derrota por 2 a 1, em
São Januário, na quarta) com
um tostão na coxa, não há
outra maneira de tratar essa

partida da próxima semana.
“É um momento delicado,
difícil. Agora estamos com
um novo treinador, que está
implementando sua forma
de trabalhar. Sabemos da importância do jogo de segunda-feira, um confronto direto
contra a zona que está nos incomodando”, afirmou o defensor, que não deverá ser outro
problema para o técnico Alberto Valentim.
Após ser poupado, o zagueiro Carli deve retornar.
Outro que pode reaparecer é

Pimpão: lesão grave no joelho
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Nilton Santos
Arena do Grêmio

o volante Alex Santana, desfalque há sete jogos.
PIMPÃO FORA DA TEMPORADA

Em função de um choque
com o volante Bruno Gomes,
do Vasco, no clássico de quarta-feira, o atacante Rodrigo
Pimpão deixou o gramado de
São Januário com dor intensa
no joelho direito. Ontem, um
exame de imagem detectou
lesão no ligamento colateral
medial do jogador, de acordo
com o site Globoesporte.com.
Com isso, o camisa 17 deverá ficar fora de ação por pelo
menos dois meses, o que inviabilizaria o seu retorno ainda nesta temporada.

